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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại: Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

2. Địa chỉ: Tháp BIDV – 35 Hàng Vôi – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

Điện thoại: 024. 22205836 

3. Tên chương trình khuyến mại: Ưu đãi khách hàng nữ nhân dịp 20-10. 

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 14-18/10/2019. 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: bao gồm các loại hàng hóa dịch vụ sau: 

- Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn mới, gửi tối thiểu 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 06 tháng trở 

lên (bao gồm các khách hàng đến quầy giao dịch tất toán và gửi lại nhưng không 

tính các khoản tiết kiệm tự động quay vòng, chỉ áp dụng cho tiền gửi VND, không 

áp dụng cho tiền gửi ngoại tệ). 

- Đăng ký mở mới Thẻ Tín dụng BIDV. 

- Chuyển tiền quốc tế đi qua Swift. 

- Giải ngân khoản vay mua nhà, mua xe ô tô, vay sản xuất kinh doanh. 

- Đăng ký BIDV SmartBanking. 

- Đăng ký dịch vụ BSMS. 

- Đăng ký mở mới Thẻ ghi nợ nội địa/quốc tế. 

- Đăng ký dịch vụ thanh toán hóa đơn điện/ nước/Truyền hình cáp/viễn thông. 

- Chuyển tiền trong nước ra ngoài hệ thống (số tiền chuyển tối thiểu 100 triệu đồng). 

6. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Bình giữ nhiệt vỏ tre. 

7. Phạm vi khuyến mại: Tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch Ngân hàng 

TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) trên toàn quốc. 

8. Hình thức khuyến mại: tặng quà cho khách hàng nữ đến giao dịch tại BIDV. 

9. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng là cá nhân nữ giao dịch tại quầy 

các sản phẩm dịch vụ nêu trên. 

Lưu ý: 

- Cá nhân Việt Nam, kể cả cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp 

tại Việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

- Cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng đủ để đảm bảo việc thực 

hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. 

- Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế 

năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật được thực hiện thông qua người 

giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. 

10. Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại: khách hàng nữ giao dịch tại 

quầy một trong các SPDV thuộc nhóm 1 (nhóm bắt buộc) và đăng ký sử dụng thêm 

một trong các SPDV thuộc nhóm 2 sẽ được tặng 01 phần quà. 

 Nhóm 1 bao gồm các SPDV sau: 

 Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn mới, gửi tối thiểu 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 06 

tháng trở lên (bao gồm các khách hàng đến quầy giao dịch tất toán và gửi lại 

nhưng không tính các khoản tiết kiệm tự động quay vòng, chỉ áp dụng cho 

tiền gửi VND, không áp dụng cho tiền gửi ngoại tệ). 
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 Đăng ký mở mới Thẻ Tín dụng BIDV. 

 Chuyển tiền quốc tế đi qua Swift. 

 Giải ngân khoản vay mua nhà, mua xe ô tô, vay sản xuất kinh doanh. 

 Nhóm 2 bao gồm các SPDV sau: 

 Đăng ký BIDV SmartBanking. 

 Đăng ký dịch vụ BSMS. 

 Đăng ký mở mới Thẻ ghi nợ nội địa/quốc tế. 

 Đăng ký dịch vụ thanh toán hóa đơn điện/ nước/Truyền hình cáp/viễn thông. 

 Chuyển tiền trong nước ra ngoài hệ thống (số tiền chuyển tối thiểu 100 triệu 

đồng). 

Lưu ý:  

- Trong trường hợp khách hàng đã sử dụng tất cả các SPDV thuộc Nhóm 2 thì khách hàng 

chỉ cần giao dịch một trong các SPDV thuộc Nhóm 1 và vẫn được tặng quà. 

- BIDV được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp ngân sách chương trình, số lượng 

quà tặng hết sớm mà chưa thể thông báo kịp thời cho khách hàng. 

- BIDV có toàn quyền từ chối tặng quà cho bất kỳ khách hàng nào mà BIDV cho là cung 

cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản 

nào trong Thể lệ này.  

11.  Địa điểm, cách thức và thủ tục nhận khuyến mại: 

- Khách hàng nhận quà tặng tại chi nhánh nơi khách hàng thực hiện giao dịch. 

- Thủ tục nhận thưởng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chỉ tặng 

quà cho khách hàng có chứng từ có xác nhận của BIDV thể hiện giao dịch thành công 

(không bị tẩy xoá, còn đủ các yếu tố để nhận dạng), chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ 

chiếu) và ký đúng chữ ký đăng ký.  

12. Thời hạn trao thưởng: Khách hàng nhận quà ngay khi kết thúc giao dịch.  

13. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình 

khuyến mại này, khách hàng liên hệ:  Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV (Số điện 

thoại: 024.2220.5544 ext 6161 hoặc 6168; Địa chỉ: Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi - Hoàn 

Kiếm - Hà Nội). 

14. Trách nhiệm thông báo: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên 

ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng 

BIDV. 

15. Các quy định khác: 

- Khách hàng nhận quà tặng chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đi lại khi nhận quà, 

thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của Pháp luật Việt Nam 

hiện hành. 

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được phép sử dụng hình ảnh và 

thông tin khách hàng nhận quà tặng tại ngân hàng mình vào mục đích quảng cáo mà 

không phải trả một khoản phí nào.  

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm đứng ra giải 

quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 
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- BIDV được quyền miễn trách nhiệm trong trường hợp ngân sách chương trình, số 

lượng quà tặng hết sớm mà chưa thể thông báo kịp thời cho khách hàng. 

- BIDV không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ việc 

khách hàng nhận tiền thưởng khuyến mại. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả 

khoản thuế cho cơ quan thuế do việc nhận tiền thưởng khuyến mại sẽ là trách nhiệm 

của Khách hàng. 

- BIDV có toàn quyền từ chối tặng quà cho bất kỳ khách hàng nào mà BIDV cho là 

cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ 

điều khoản nào trong Thể lệ này.  

      


